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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και 

Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2023.  

(Αρ. (Φακ. 23.03.060.012-2023) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, άρχισε τη 

συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί της Διαφάνειας 

στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου, με τον οποίο 

θεσπίστηκε πλαίσιο για τη ρύθμιση των επαφών προσώπων που εμπλέκονται στη 

διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων επί ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της 

εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας 

ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών. 

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση, μεταξύ άλλων, της επεξεργασίας, 

χρήσης, δημοσιοποίησης, πρόσβασης, διατήρησης και διαγραφής πληροφοριών και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε μητρώο, στο οποίο θα 

καταγράφονται οι επαφές προσώπων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας 

λήψης δημόσιων αποφάσεων.  
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Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021 (πόθεν έσχες).  

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του 

Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, συνέχισε τη συζήτηση της πιο 

πάνω  πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί του Προέδρου, 

των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) Νόμου, ώστε να εξορθολογιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το πόθεν 

έσχες και να πληρωθούν τα κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.  

Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για το στάδιο κατά το οποίο βρίσκεται η ανάπτυξη 

μηχανογραφημένου συστήματος, μέσω του οποίου θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 

οι δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων των δημόσια εκτεθειμένων προσώπων και 

ορισμένων αξιωματούχων του κράτους, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά παρόμοιο τρόπο και 

για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς και τους βουλευτές.  

Η επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της.   

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 
Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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